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Das nossas estantes 

O regime de responsabilidade civil extracontratual do Esta-

do e demais entidades públicas: comentários à luz da juris-

prudência - coordenação de Carla Gomes, Ricardo Pedro e 

Tiago Serrão 

                                                                                           

O tema da responsabilidade civil extracontratual 

pública tem sido historicamente, e não apenas em 

Portugal resultado do labor jurisprudencial. Como 

tal, justificava-se, não só, reunir um apanhado da 

jurisprudência publicada, mas também convidar a 

doutrina a realizar um trabalho de análise e trata-

mento da referida jurisprudência. Foi este o desafio 

lançado a mais de 20 autores e que resultou neste 

livro, recentemente publicado. 

 

Das últimas aquisições 

Os forais de Almada e seu termo - subsídios para a história 

de Almada e Seixal na Idade Média - Alexandre M. Flores e 

António J. Nabais 

O foral de 1190 doado por D. Sancho I é uma importante fonte escrita 

que nos conduz ao conhecimento da vida de Al-

mada e Seu Termo no período de formação e 

organização de Portugal. Através do seu estudo 

podemos ficar a conhecer aspetos históricos sur-

preendentes da vida económica e social desta 

cidade. 

A atividade fluvial, a construção naval, a explo-

ração agrícola são algumas das características 

que caracterizam toda esta região na margem 

esquerda do Tejo, território que desempenhou 

igualmente um papel estratégico na defesa da 

capital. Todos estes aspetos são descritos e ana-

lisados ao pormenor nesta obra.  



Artigo do mês 

UK ports remain apprehensive about Brexit impact – 

Dredging and Port Construction 

Este artigo apresenta as diversas opiniões dos responsáveis pe-

las várias autoridades portuárias do Reino Unido sobre o impac-

to do Brexit para o seu sector. 

De facto, apesar de algum otimismo, nomeadamente pela possi-

bilidade de maior abertura do Reino Unido aos novos mercados 

emergentes, o sentimento geral é de apreensão relativamente à 

saída do Reino Unido da União Europeia e de incerteza quanto 

aos impactos do Brexit na economia do país e, em particular, no 

setor marítimo portuário britânico e da restante Europa, desta-

cando-se a possibilidade de constrangimentos devido ao controlo 

de fronteiras. 

Boletim Bibliográfico 

O Boletim Bibliográfico é editado pe-

riodicamente pelo Centro de Docu-

mentação e Informação. 

A sua finalidade é dar a conhecer ao 

leitor todas as publicações, sob a for-

ma impressa ou digital, e informação 

relevantes selecionadas pelo CDI no 

mês anterior. 

A apresentação da informação é te-

mática, estando repartida pelos gran-

des temas adotados na biblioteca. 

Na parte final, havendo legislação 

selecionada, terá acesso direto ao 

documento (DRE ou JOUE). 

Ligação Interessante 

 

A Aporvela tem por objetivo promover a ligação das pessoas ao 

mar, mantendo viva a tradição do património marítimo nacional, 

organizando inúmeros eventos náuticos de dimensão mundial. A 

Aporvela mantem uma especial ligação à juventude, formando ma-

rinheiros em programas de treino de mar e vela a bordo da caravela “Vera Cruz” e de grandes veleiros 

que todos os anos participam nas Tall Ships Races. A “Vera Cruz”, réplica fiel das caravelas portuguesas 

do século XV, recebe a bordo milhares de crianças e jovens em visitas escolares. 

http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta%20N%E1utica/Tab8/14299%20UK%20ports%20remain%20apprehensive%20about%20Brexit%20impact.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins%20Bibliogr%E1ficos/Tab6/BB%20APL-11-2017.pdf
http://www.aporvela.pt/
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Carta N%E1utica/Tab8/14299 UK ports remain apprehensive about Brexit impact.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/CENTRO_DOCUMENTACAO/Boletins Bibliogr%E1ficos/Tab6/BB APL-11-2017.pdf
http://www.aporvela.pt/


O que se passa por aqui  

Inquérito das publicações periódicas para 

2018 

À semelhança dos anos anteriores, o CDI irá proceder, 

no início de 2018, à renovação das assinaturas das pu-

blicações periódicas para posterior circulação interna. 

Para uma melhor difusão seletiva de informação, irá re-

alizar-se o habitual inquérito interno das publicações 

periódicas, com um 

aspeto renovado e 

um formato mais 

interativo. Esteja 

atento ao seu e-

mail no início do 

próximo mês e, se 

estiver interessado 

em receber publi-

cações periódicas 

no ano de 2018, não se esqueça de responder ao inqué-

rito dentro do prazo.  

Poesia pelo porto 

POEMA DA MEMÓRIA 

Havia no meu tempo um rio chamado Tejo  

que se estendia ao Sol na linha do horizonte.  

Ia de ponta a ponta, e aos seus olhos parecia  

exactamente um espelho  

porque, do que sabia,  

só um espelho com isso se parecia.  

(…) 

Poema de António Gedeão 

Fotografia de Carlos M. F. Baptista      

(Fonte: Olhares.com) 

Sabia que…  

Existem várias cidades submersas por todo o mundo? 

Saiba mais... mais 
Fonte: site Observador 

O CDI deseja a todos os seus leitores e amigos um Feliz 

Natal e um Excelente Ano Novo, repleto de boas leituras! 

http://olhares.sapo.pt/tejo-e-lisboa-ao-nascer-do-sol-foto8045155.html
http://observador.pt/2016/09/25/sustenha-a-respiracao-27-fotos-de-cidades-submersas-por-todo-o-mundo/
http://observador.pt/2016/09/25/sustenha-a-respiracao-27-fotos-de-cidades-submersas-por-todo-o-mundo/
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Foto Final  

Entrada do Entreposto Central 
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